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Catástrofes naturais sempre existiram. Mas atualmente 
especialistas em desastres rejeitam o termo “catástro-

fes naturais”, argumentando que tem havido quase sempre 
um elemento artificial causado pelo homem, especialmen-
te porque a população da terra cresce continuamente. De 
acordo com o Fundo de População das Nações Unidas1, 
atualmente há cerca de 6,5 bilhões de pessoas e deve atin-
gir 9,1 bilhões em 2050. Há que se reconhecer que tsu-
namis, furacões e tufões, terremotos, enchentes, epidemias 
de gafanhotos, pandemias de gripe, epidemias de dengue 
e malária, entre outros, resultam de uma 
mistura complexa de fatores, incluindo 
as alterações climáticas, os fatores so-
cioeconômicos que afetam as pessoas 
mais desfavorecidas que vivem em áreas 
de risco, as aglomerações humanas nas 
áreas metropolitanas e costeiras, a inade-
quada prevenção de catástrofes por par-
te dos governos (nas quais o Brasil tem 
sido duramente criticado pelos rotineiros 
desastres consequentes às enchentes e 
deslizamentos de terra), a enfraquecida 
infraestrutura de saúde pública prejudi-
cada por anos de negligência orçamental 
e o aquecimento global fortemente in-
fluenciado pelo comportamento humano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)2 declara que al-
gumas comunidades são mais vulneráveis aos efeitos dos 
desastres naturais do que há 100 anos por causa da degra-
dação ecológica, como os desmatamentos, que são proble-
mas subjacentes consequentes à pobreza e à desigualdade, 
ou seja, em muitos países, as pessoas cortam as árvores, 

Impacto do clima e das catástrofes 
no mundo: estamos preparados para 
a globalização da saúde humana?

porque a madeira é o combustível mais barato. Catástrofes 
são também uma consequência do desenvolvimento e da in-
dustrialização: França e Alemanha são frequentemente afe-
tadas pelas cheias, porque o Reno tem sido modificado para 

aliviar o tráfego comercial; o Japão está 
despejando água radioativa ao longo de 
sua costa marítima nordeste, consequen-
te aos vazamentos de sua central nuclear 
de Fukushima; marés negras têm ocorrido 
em toda parte consequentes aos derra-
mamentos de petróleo; a Índia não tem 
regulamentação sobre o uso do amianto 
e da eliminação do mercúrio; o Canadá 
afrouxa o monitoramento ambiental para 
manter a produção comercial do amian-
to; a Itália contamina sua costa sul com 
agrotóxicos para manter a alta produção 
de tomates; o Brasil, para dizer o mínimo, 
contamina seu sistema fluvial e marítimo 

com efluentes sanitários e industriais.
Afora os desastres ambientais o que dizer dos desastres 

humanos com severas violações dos direitos humanitários 
consequentes aos confrontos entre civis e autoridades políti-
cas, ou seja, violência, saques, estupros, extorsão de fundos, 
sequestros, detenções arbitrárias e desapropriação de bens 
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CerCa De 6,5 bIlhões De 

Pessoas e Deve atIngIr 9,1 
bIlhões em 2050 ”
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de regiões geográficas em estado perma-
nente de conflito ou em conflito armado 
que temos presenciado?

O Brasil está diretamente envolvido 
nos conflitos armados de países em que 
sua política externa envia tropas das for-
ças armadas e profissionais de saúde re-
quisitados pelos serviços governamentais 
de embaixadas e escritórios consulares, 
ONGs internacionais e organizações hu-
manitárias como a Médicos sem Frontei-
ras. Ao pleitear uma vaga no Conselho de 
Segurança da Organização das Nações 
Unidas aumentará exponencialmente a 
responsabilidade brasileira em suprir as necessidades de po-
pulações que sofrem problemas de saúde como resultado de 
conflitos armados e catástrofes.

A saúde das populações atingidas por catástrofes ainda 

não tem sido a principal preocupação 
das autoridades públicas, embora três 
importantes fatores, no mundo3, venham 
contribuindo para o aumento da frequ-
ência com que ocorrem: 1. a pobreza 
crescente e a falta de medidas públicas 
para reduzi-la; 2. a inadequação de pla-
nejamentos no enfrentamento a desastres 
e as respectivas demandas de recursos, 
apesar de anos de avisos da natureza e 
dos povos vitimados e, 3. a deterioração 
da regulamentação ambiental.

Há uma variedade de fatores sociais 
envolvidos nas catástrofes como traba-

lhadores da defesa civil, profissionais da saúde, voluntá-
rios, moradores das áreas atingidas, funcionários de es-
colas, de hospitais, de centros comunitários, refugiados 
confinados em campos de zonas de conflito, residentes ile-

“há uma varIeDaDe De 
Fatores soCIaIs envolvIDos 

nas CatástroFes Como 
trabalhaDores Da DeFesa 

CIvIl, ProFIssIonaIs Da 
saúDe, voluntárIos,  

moraDores Das áreas 
atIngIDas... ”
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idosos e crianças, sem os medicamentos essenciais e sem a 
assistência necessária, para trabalhar em regiões onde pode 
não haver energia elétrica, nem telefone, nem fax, nem in-
ternet e onde telefones celulares podem não funcionar por 
semanas ou meses; em situação de calor extremo, em áre-
as alagadas ou com escombros, sem saneamento adequado 
e sem fornecimento regular de água ou comida por vários 
dias, é um desafio urgente. Deve-se capacitá-los no atendi-
mento à saúde mental de populações submetidas a estresse 
intenso, com ênfase não sobre os transtornos mentais, mas 

no desenvolvimento de habilidades de 
enfrentamento e aumento da autoestima, 
na utilização de recursos da comunidade, 
no trabalho conjunto com professores e 
voluntários, na habilitação da população 
para lidar com situações culturalmente 
aceitáveis, no aconselhamento de gru-
pos de pais, professores, crianças e ado-
lescentes; na anamnese e no diagnóstico 
das principais doenças psiquiátricas e 
psiquiatria infantil e do stress traumático, 
nas técnicas de entrevista e terapia de su-
porte e aconselhamento, na prevenção da 
doença mental, nos métodos de pesquisa 
e avaliação, nas habilidades de colabora-

ção intersetorial, bem como no controle das doenças típicas 
das situações de catástrofe. E o mais importante: mantendo 
uma atitude positiva e pensando criativamente para, “em 
face da confusão e do caos poder colher recompensas enor-
mes, dando aos colegas e à população, um sentimento de 
confiança, otimismo e bem estar”6. Não são competências 
inéditas, mas são situações que não estamos acostumados 
a lidar e que implicam numa nova consciência social, a de 
pensar mundialmente. O imaginário coletivo o qual somos 
um país abençoado, livre de conflitos e desastres naturais, 
não mais se aplica. A saúde humana globalizou-se no mun-
do globalizado.                  
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gais, no caso brasileiro, a maioria formada por bolivianos, 
paraguaios, peruanos, chilenos, argentinos e colombianos 
que cruzam a fronteira com o Brasil para fugir da pobreza 
e da guerra civil4.

Como, então, tem sido a avaliação epidemiológica dos 
resultados, em termos de saúde pública, e das implicações, 
para os profissionais de saúde, do impacto das catástrofes na 
saúde humana e na capacitação de pessoal?

Suprir as necessidades das populações é um objetivo de-
clarado da OMS2 para fortalecer a ação e o ”apoio para a 
implementação de programas para re-
parar os danos psicológicos da guerra, 
conflitos e desastres naturais”. Essas si-
tuações resultam em alta prevalência de 
transtornos mentais. Os distúrbios mais 
prevalentes são: a depressão, o trans-
torno de estresse pós-traumático e a 
ansiedade. Os grupos mais vulneráveis 
são mulheres, crianças, refugiados, ido-
sos acima de 75 anos, os que não con-
seguem receber tratamento, os que não 
têm acesso a sistemas vitais de transporte 
e comunicação e aqueles que sofrem de 
tortura e de estresse intenso5.

As alterações climáticas tem mostrado 
que são capazes de afetar o ciclo das doenças infecciosas, 
em especial os vetores da malária, da dengue e da febre 
amarela. Os roedores se proliferam, transmitindo infecções 
como leptospirose e doenças virais hemorrágicas, principal-
mente nas inundações2. Outras doenças relacionadas com 
roedores e que provaram ser sensíveis às variações climá-
ticas são a doença de Lyme (encefalite transmitida por car-
rapatos) e a síndrome pulmonar por Hantavirus2. Doenças 
diarreicas indicam ser sensíveis ao clima e também aumen-
tam durante inundações. Muita chuva afeta o fornecimento 
de água potável e aumenta a contaminação do solo, ele-
vando o risco da cólera, da infecção por E. coli, giardíase, 
shiguelose, febre tifoide e doenças virais como a hepatite 
A2. É fato que hoje em dia se constata, em todo mundo, um 
incremento da frequência de muitas enfermidades infeccio-
sas, incluídas algumas de recente aparição como o HIV, a 
hantavirose, a hepatite e a SRAS, que refletem o impacto 
combinado das rápidas mudanças demográficas, ambien-
tais, sociais, tecnológicas e de estilo de vida humano2. 

Em áreas de conflito armado as pessoas necessitam de 
muitas ações de saúde, desde a compra de mosquiteiros que 
as protejam contra o inseto que transmite a malária até a 
aquisição de medicamentos antirretrovirais para o tratamen-
to da AIDS, a obtenção de material de laboratório para o 
diagnóstico sobre a contaminação pelo vírus HIV, os me-
dicamentos para o tratamento da tuberculose e as vacinas.

Programas de capacitação profissional para situações de 
catástrofes se fazem necessários em todo o mundo. Treinar 
estudantes universitários para lidar com pessoas doentes, 

“os roeDores se 
ProlIFeram, transmItInDo 

InFeCções Como 
lePtosPIrose e Doenças 
vIraIs hemorrágICas, 
PrInCIPalmente nas 

InunDações”


